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Sinklarvisa
Skillingsvisa som samlet 
Norge til ett rike

Anne Sigrid Refsum

Se for deg følgende to scener: Sent på 1700-tallet sitter nord-
mannen Edvard Storm i vintermørket i sitt losji i København og 
lengter hjem. I skinnet fra talglyset skriver han på ei vise. Han 
har en melodi fra bygda der han vokste opp, og visa skal handle 
om en heltedåd begått av helt vanlige, men heltemodige, menn.

Den andre scenen er en konsert i 2020. Det er metal, og et stort 
publikum venter i mørket. Lyset går opp, og bandet Týr kommer 
inn på scenen. De har langt hår og bare overkropper dekket av 
tatoveringer. Musikken ljomer gjennom høyttalerne, et rikholdig 
trommesett, rytmisk bass og forvrengt gitarlyd akkompagnerer 
vokalen. Hva synger de? De synger på gammeldags dansk – om 
nordmenn som slåss mot skotske leiesoldater.

Mellom disse to scenene går en rød tråd, og den røde tråden er 
ei vise. Langs tråden kan vi også finne ei mor som bekymrer seg for 
sin sønn, men som trøster seg med at han gjør det rette i å kjempe 
for Christian Frederiks krav på tronen. Vi finner en redaktør som 
oppfordrer sine landsmenn til å støtte ungdommene som kjemper 
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for Hitler ved Østfronten – og vi finner diktere, visetrykkere og 
ikke minst folk: folk som sang denne visa, i bygd og by.

Dette kapitlet er fortellingen om «Zinklars Vise». Vi skal 
se hvordan denne visa ble den første patriotiske sangen som ble 
sunget av alle slags mennesker i det nylig selvstendige Norge, 
hvordan den fikk en selvfølgelig plass i kulturen, og hvordan den 
også i dag er med på å skape en nasjonalromantisk tilhørighet 
til folk og landskap. Teksten i seg selv teller 19 strofer, men den 
danner en lang og episk fortelling om sang som nasjonsbygging. 
En fortelling som begynner tidlig på 1600-tallet.

Den 26. august 1612, midt i Kalmarkrigen mellom Sverige og 
Danmark-Norge, kom en hær av skotske leiesoldater til Kringen 
sør for Otta. De var ledet av oberst George Sinclair og løyt-
nant Alexander Ramsay, og var på vei til Sverige for å slutte seg 
til den svenske hæren. Men ved Kringen ventet en ansamling 
bønder fra Nord- og Midt-Gudbrandsdalen på dem. På tross 
av at bøndene var spontant organisert, fikk de raskt overtaket 
på skottene. De som ikke døde den dagen, ble tatt til fange og 
senere likvidert, med unntak av noen få offiserer som ble sendt 
som fanger til Akershus slott. Slaget ved Kringen ble stående 
som en monumental hendelse i Norgeshistorien, og skottenes 
ferd gjennom Romsdal og Nord-Gudbrandsdalen ble materiale 
for store mengder folkekultur – sagn, gårdsnavn, plantenavn og 
slåtter –, særlig i disse områdene. Disse sagnene var barnelærdom 
for en prestesønn fra Vågå med en dikterkarriere foran seg.

Edvard Storm (1749–94) vokste opp omgitt av Nord-Gud-
brandsdalens språk, natur, sanger og fortellinger, men levde 
hele sitt voksne liv i København. Hans identitet og historie som 
nordmann preget den delen av diktningen hans som har blitt 
stående etter hans død. Olav Solberg beskriver det slik: «Sett frå 
København blir Gudbrandsdalen og heile Norge ein huldreheim, 
stengd for alltid for Edvard Storm, men dit ryttaren rir kvar 
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einaste natt.»1 På tross av Storms norske identitet ble han aldri 
medlem av Det Norske Selskab, der landsmennene hans drakk 
og diktet fram en selvstendig norsk nasjon. Storm foretrakk 
Johannes Ewald framfor landsmannen Johan Herman Wessel, 
og nordmennenes måte å holde selskap på var ikke etter hans 
smak. I dagboken skriver han i januar 1782 at han har sett «de 
norske avskyeligheder hos Barfreds (et bekendt beværtningssted) 
et billede på deres selskab fy for fanden».2  Storm fikk isteden 
utløp for hjemlengselen i sine verk. Den kommer til syne i de 
personlig pregede lyriske «Dølevisene», men også i den heroiske 
«Zinklars vise», der sagnmaterialet fra Nord-Gudbrandsdalen 
settes inn i den felles-skandinaviske kjempevisetradisjonen.

Visa om slaget ved Kringen har blitt hetende Sinklarvisa på 
norsk, og den begynte sitt liv som Storms poetiske hjertebarn 
blant vennene hans i København. Frederik Nygård (1880) forteller 
i biografien om Storm at «[d]en 9. februar 1782 drak han kaffe 
hos Gyldendal og meddeler, at han ved den lejlighed hadde givet 
Gyldendal ‘Sinklar’ og oden til urtepotterne. – Sinklarsvisen 
stammer vistnok fra slutningen af året 1781».3 Visa ble så trykt 
i tidsskriftet Museum i juni 1782. Da Storm gav ut sine samlede 
dikt i 1785, var det en illustrasjon av støtten som stod langs veien 
der slaget ved Kringen stod, med innskriften «Sinklar 1612», som 
prydet forsiden. Nygård regner derfor med at Storm betraktet 
Sinklarvisa som «perlen i denne samling».4

Denne visa skulle bli sentral i norsk kulturhistorie som sla-
get ved Kringens fremste fanebærer og nyte stor popularitet i 
det dansk-norske riket – også lenge etter at dette riket sluttet å 
eksistere. Det har ikke vært gjort noen gjennomgående studie 
av Sinklarvisa siden Knud Lyhne Rahbeks anmeldelse i 1792. 
Derfor går jeg gjennom visa strofe for strofe, med Rahbek som 
med stemme. Han får stå som representant for den begeistrede 
resepsjonen Sinklarvisa ble møtt med da den kom ut. Resepsjonen 
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av ei vise kommer også til uttrykk i hvordan den ble brukt – hvor-
dan den ble sunget, og hvilke spor den satte som intertekstuell 
og musikalsk referanse. Vi skal derfor se nærmere på melodiene 
Sinklarvisa har blitt sunget på, og hvordan den har vært benyt-
tet i ulike litterære sammenhenger, fra skillingsviser til store 
tragedier. Jeg vil også vise hvordan Sinklarvisa fant sin plass i 
det selvfølgelige sangrepertoaret, ble hentet ut igjen fra kanon av 
folkrocken og i dag går sin seiersgang som færøysk metal-kvad.

Edvard Storms tekst om modige gudbrandsdøler har vært 
en velkjent folkevise og en markør for nasjonal identitet både i 
Norge og på Færøyene. Hvordan ble Storms lokalpatriotiske vise 
så folkekjær, og hvorfor lever den fortsatt i viking metal-drakt 
på skjermer og scener over hele verden? Svaret ligger i visa selv, 
men også i skillingsvisearkivene.

Hr. Zinklars reise

I Storms bearbeidelse blir slaget ved Kringen iscenesatt som 
kamp mellom den eponyme hovedpersonen, Hr. Zinklar, og 
de rettskafne gudbrandsdølene som forsvarer sitt land og folk.

Denne fortellingen var god gjødning for den gryende patri-
otiske stemningen som preget slutten av 1700-tallet i Danmark 
og Norge. Dette alene er ikke nok til å kunne «treffe» massene 
og skape en hit. Vi skal se på hvordan de formmessige grepene 
som Storm gjorde da han diktet visa, la til rette for dens store 
popularitet. Frederik Nygård trekker nettopp fram visas form 
som sentral i Sinklavisas effekt på sitt publikum:

Vel var det historiske æmne, digtet besang, et vidnesbyrd om, hvor 
digteren havde sin rod, hvorfor også denne sang er et kraftigt og 
skønt udtryk af Storms norske patriotisme. Men deri, at den fra 
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begyndelsen tiltalte stærkt navnlig den jævne danske mand, må 
vi tillige se et vidnesbyrd om, at Storm i Sinklarsvisen havde fået 
lykke til at anslå strænge, som er fælles for hele Nordens folk, og 
ikke mindst for det danske folk. Og disse strænge var den historiske 
kæmpevises, som her for første gang toner igennem hos den nyere 
tids digtere. (…) Sinklarsvisen bliver mærkelig som en vårbebuder 
for den historiske folkepoesi, der så rigt skulde vælde ud over Nor-
den med Adam Øhlenschlæger og Grundtvig.5

Nygård ser altså en spire til nasjonalromantikken i Sinklarvisa – 
en fellesnordisk romantikk der folkevisen inspirerer kunstnere til 
ny, ekte nordisk diktning. Hva består disse kjempevisetrekkene 
av? Solberg (2020) påpeker at verseformen i seg selv er gammel og 
velkjent. Slik kunne rim og rytme, og de allerede kjente melodiene 
visa kunne synges på, umiddelbart bekrefte sjangeren for publikum. 
Dermed er tonen satt for å «anslå de strænge» som Nygård nevner.6

Det er disse velkjente kjempevisetrekkene som Storms venn 
og samarbeidspartner Knud Lyhne Rahbek fascineres av i sin 
anmeldelse av Sinklarvisa i tidsskriftet Den danske Tilskuer i 1792. 
I anmeldelsen beskriver han visas store popularitet i Danmark 
og forsøker gjennom en detaljert analyse å sette ord på hva det er 
som gjør at denne visa er så god, i motsetning til andre viser som 
nylig var diktet i kjempevisestil.7 Rahbek viser tydelig hvilken 
emosjonell kraft teksten hadde i sin samtid, og hvordan den spiller 
på danske oppfatninger av nordmenn og norsk natur. Han skal 
følge med oss i min analyse som representant for Sinklarvisas 
opprinnelige publikum.

Storm spiller på kjempevisestrengene både ved hjelp av verse-
form, narrative motiver og struktur. Selve fortellingen er, som så 
mange eventyr og ballader, strukturert som en reise: Hr. Zinklar 
forlater hjemmet og kommer ikke tilbake. Også på frasenivå 
benytter Storm seg av folkediktningens konvensjoner. Blant 
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virkemidlene som er i bruk helt fra begynnelsen av, er inkrementell 
repetisjon, et velkjent minneteknisk hjelpemiddel fra muntlig 
tradisjon. Inkrementell repetisjon betyr at en verselinje delvis 
repeteres flere ganger, med en liten endring for hver repetisjon, 
som i de to første strofene:

1. Herr Zinklar drog over salten Hav;
Til Norrig hans Kours monne stande,
Blant Guldbrands Klipper han fandt sin Grav;
Der vanked’ saa blodig en Pande.

2. Herr Zinklar drog over Bølgen blaa
For svenske Penge at stride.
Hjælpe dig Gud! Du visselig maa
I Græsset for Nordmanden bide!

Vi ser også at de første strofene slår fast hvordan hele fortellingen 
kommer til å ende, et narrativt grep som forutsetter at publikum 
allerede kjenner historien. Dette er også et tydelig nikk til folkedikt-
ningen der både episke og sungne fortellinger ble resirkulert innen-
for tradisjonsmiljøene og var formet over forutsigbare mønstre. 
Sammen med bruken av naturmytiske sagnfigurer og en heroisk 
fortelling danner dette kjempeviserammen rundt Storms tekst, 
og han har også benyttet seg av arkaiske grammatiske særtrekk fra 
balladen. Dette trekker Rahbek begeistret fram i anmeldelsen fra 
1792. For ham, og for datidens publikum, gav uttrykk som «salten 
Hav» og «monne stande» en autentisk kjempevisedåm til teksten.8

Storm har nå etablert et tydelig fiendebilde og et samlende oss 
og dem: nordmennene som skal seire, mot de skotske soldatene 
som er kjøpt og betalt. Visa vier hele fire strofer til Hr. Zinklars 
ferd mot Kringen, som preges av at selve naturen spiller på lag 
mot ham, med illevarslende vær og en trussel fra et mytisk vesen:
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3. Maanen skinner om Natten bleg;
De Vover saa sagtelig trille.
En Havfrue op af Vandet steeg,
Hun spaaede Herr Zinklar ilde.

4. Vend om, vend om, du skotske Mand!
Det gjælder dit Liv saa sage.
Kommer du til Norrig, jeg siger for sand,
Ret aldrig du kommer tilbage.

5. Led er din Sang, du giftige Trold!
Altidens du spaaer om Ulykker.
Fanger jeg dig engang i min Vold,
Jeg lader dig hugge i Stykker.

6. Han seiled i Dage, han seiled i tre
Med alt sit hyrede Følge.
Den fjerde Morgen han Norrig fik see,
Jeg vil det ikke fordølge.

Havfruen er en besnærende mytologisk figur for både dikter og 
publikum med sin kombinasjon av erotikk og livsfare. Vi kan 
se på henne som en sammensetning av flere ulike sagnfigurer 
fra folkediktningen rundt slaget ved Kringen.9 Hun er også 
den eneste kvinneskikkelsen i denne teksten. I våre dager legger 
framstillinger av slaget ved Kringen ofte vekt på den rollen som 
«Prillar-Guri» spilte da hun varslet bondehæren om skottenes 
ankomst ved å spille på lur. Hun er en tydelig etablert figur i 
sagnene fra Nord-Gudbrandsdalen, og det er ellers underlig at 
Storm har utelatt henne fra fortellingen.

Vi ser at Hr. Zinklar ikke tar havfruens advarsler på alvor, 
men behandler henne med forakt. Manglende respekt for de 
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underjordiske straffer seg ofte i folkediktningen. Han har dermed 
ytterligere forseglet sin skjebne. Strofe 6 fungerer bokstavelig 
talt som en transportetappe, også narrativt. Den markerer at 
handlingen har beveget seg til Norge og til neste steg i fortel-
lingen. Den siste verselinjen her, «Jeg vil det ikke fordølge», 
er en muntlighetsmarkør som viser hvordan det syngende eller 
fortellende jeg har kommet til noe dramatisk og viktig:

7. Ved Romsdals Kyster han styred til Land,
Erklærende sig for en Fiende.
Ham fulgte fjortenhundrede Mand,
Som alle havde Ondt i Sinde.

8. De skjændte og brændte, hvor de drog frem,
Al Folkeret monne de krænke;
Oldingens Afmagt rørte ei dem,
De spotted den grædende Enke.

9. Barnet blev dræbt i Moderens Skjød,
Saa mildelig det end smiled;
Men Rygtet om denne Jammer og Nød
Til Kjernen af landet iled.

Det virker sannsynlig at det er disse strofene som har inspirert 
Adolph Tidemand og Morten Müller i deres maleri Sinclairs 
Landgang i Romsdalen (1876). Der ser vi hvordan de «skjændte 
og brændte», med brennende hus i bakgrunnen og vold mot 
både kvinner og menn i forgrunnen.

Sagnene er rike på skildringer av skottenes lite høviske fram-
ferd gjennom Romsdalen og ned mot Gudbrandsdalen.10 Storms 
påstand om at hæren bestod av 1400 menn er også hentet fra de 
lokale sagnene, og selv innrømmer han i en fotnote i Samlede 
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Digte at han har «hørt forskjellige Meninger om Skotternes 
Antal».11 Den rapporten som ble sendt fra Akershus festning 17. 
september 1612, sier at antallet var omtrent 550. Senere histo rikere 
har imidlertid endret dette til at de må ha vært rundt 300.12 Med 
tanke på kjempevisesjangeren høver det seg uansett best med en 
mannsterk fiende, og deres brutalitet understreker behovet for 
å forsvare seg mot dem.

Det er i slike partier Knud Lyhne Rahbeks anmeldelse er mest 
interessant, fordi den gir et innblikk i samtidens emosjonelle 
respons på teksten. Her beskriver han hvordan han lar seg rive 
med: «Barnet blev dræbt i Moderens Skiød; hvo skulle troe, at 
denne Tanke kunde forstærkes? og dog bliver den det saa uende-
lig ved det følgende: saa mildelig det end smiled’; og hvo kunde 
bære disse Umenneskeligheder, naar man ikke var sikker på 
Hevn.»13 Vi ser at den hevnen som Rahbek etterlyser, er på vei. 
Gjennom alle de fire strofene om overgrep mot sivilbefolkningen 
har visa etablert grunnlaget for bondehærens rettmessige harme 
på vegne av ofrene. Å gå til angrep virker uunngåelig. Det er på 
tide å samle troppene:

Adolph Tidemand/Morten Müller: Sinclairs landgang i Romsdalen (1876).
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10. Baunen lyste og Budstikken Løb
Fra Grande til nærmeste Grande;
Dalens Sønner i skjul ei trød,
Det maatte Herr Zinklar sande.

11. Soldaten er ude paa Kongens Tog,
Vi maae selv Landet forsvare.
Forbandet være det Niddings Drog,
Som nu sit Blod vil spare!

12. De Bønder av Vaage, Lessøe og Lom,
Med skarpe Øxer paa Nakke,
I Bredebygd tilsammen kom,
Med Skotten vilde de snakke.

«Dalens Sønner» får for første gang en stemme i strofe 11, og vi 
kan se for oss hvordan de møttes og la strategien for slaget som 
skulle finne sted. I møte med heltene i teksten benytter Storm 
seg av norrøne referanser og virkemidler: Den som trekker seg, er 
et «Niddings Drog», og sagaens sentrale retoriske figur litoten, 
underdrivelsen, tas i bruk i «Med Skotten vilde de snakke».

Når selve slaget nå nærmer seg, tar Storm i bruk det som 
Rahbek betrakter som et mesterlig grep: «Den Overgang her 
skeer, at Digteren, i Stedenfor han hidtil har talt i Præterito, som 
om forbigagne Ting, med et taler i Præsenti, som om han var i 
dette Øieblik Vidne dertil, gjør en fortreflig Virkning (…)»14 
Endringen av verbform intensiverer altså Rahbeks emosjonelle 
henrykkelse, og også for en moderne leser skaper den en dramatisk 
umiddelbarhet i uttrykket:

13. Tæt under Lide der løber en Sti,
Som man monne Kringen kalde,-
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Lougen skynder sig der forbi;
I den skal Fienderne falde.

14. Riflen hænger ei meer paa Væg,
Hist sigter graahærdede Skytte!
Nøkken opløfter sit vaade Skjæg,
Og venter med Længsel sit Bytte.

Her ser vi igjen hvordan naturkreftene spiller på nordmennenes 
lag. Om dette rapsoderer Rahbek: «Paa hvad Maade kunde 
vel Digteren vel give os større Tanke om, hvor vis hans graa-
hærdede Landsmand var paa sin Riffel, end ved at sige os, at 
Nøkken, Flodguden, som kendte denne fra Arilds Tid, vented’ 
med Længsel sit Bytte, som han vidste, ikke kunde udeblive.»15 
Nøkkens samspill med, og tillit til, heltene i visa er verdt å legge 
merke til. Bruken av figurer fra folkediktningen gjør innholdet 
i teksten mer gjenkjennelig for et norsk publikum og framkaller 
de riktige forestillingene om Norge hos et dansk publikum. Den 
gråhårede skytter viser at også de som ellers ville vært regnet som 
for gamle for strid, er mer enn klare for å møte utfordringen. 
Dette understreker det generelle heltemotet som visa tilskriver 
Gudbrandsdalens menn. Skottene er sjanseløse mot dem:

15. Det første Skud Herr Zinklar gjaldt;
Han brøled og opgav sin Aande.
Hver Skotte raabte, da Obersten faldt:
«Gud fri os af denne Vaande!»

16. Frem Bønder! Frem I norske Mænd!
Slaaer ned, slaaer ned for Fode!
Da ønsked’ sig Skotten hjem igjen.
Han var ei ret lystig tilmode.
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17. Med døde Kroppe blev Kringen strøet,
De Ravne fik nok at æde.
Det Ungdoms Blod, som her udflød,
De skotske Piger begræde.

18. Ei nogen levende Sjel kom hjem,
Som kunde sin Landsmand fortælle,
Hvor farligt det er at besøge dem,
Der boe blandt Norriges Fjelde.

Det er i tråd med sagnene at det var den eponyme skurken Hr. 
Zinklar som døde først, og dette er kanskje grunnen til at han 
ble stående som hovedperson i folkeminnet og i Storms vise. 
I virkeligheten ble hæren ledet av Alexander Ramsay, som ble 
tatt til fange og sendt til Danmark, og som ikke er nevnt i visa 
i det hele tatt. Strofe 17 henter fram de mytiske ravnene – også 
de muligens et nikk til den norrøne litteraturen – for å danne 
et bilde av hvor vellykket slaget var, for nordmennene. Like fullt 
kommer det fram en slags sympati for motstanderen også, i fram-
stillingen av den drepte fienden som «Det Ungdoms Blod, som 
her udflød», og en tanke sendes til deres kjærester som sørger 
over tapet av dem. Det stemmer nesten med de historiske fakta at 
«Ei nogen levende Sjel kom hjem», men her framstilles det som 
om det var et resultat av de norske bøndenes krigerevne i slaget. I 
virkeligheten ble mer enn hundre av skottene regelrett henrettet 
et par dager senere.16 Å ha dette med i viseteksten er naturligvis 
ikke i tråd med kjempevisens heroiske estetikk, ei heller med 
Storms patriotiske hjemlengsel. Siste strofe framhever slaget 
ved Kringen og hendelsene der som et eksempel til etterfølgelse:

19. End kneiser en Støtte paa samme Sted,
Som Norges Uvenner mon true,
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Vee hver en Nordmand, som ei bliver hed,
Saa tidt hans Øine den skue.

Støtten som er omtalt her, forsvant i løpet av 1800-tallet, men 
som vi skal se ble den et nasjonalt symbol og pilegrimsmål for 
norske konger på reise oppover Gudbrandsdalen. Spesielt iøyne-
fallende i denne avsluttende strofen er likevel verselinjene «Vee 
hver den Nordmand, som ei bliver hed, / Saa tidt hans Øine 
den skue». Her oppfordrer Storm sitt publikum til å kjenne på 
en fysiologisk emosjonell respons når de blir minnet på denne 
krenkelsen av Norge – riktignok på hans tid et Norge som var 
en stolt og egenartet del av Danmark-Norge. Vi skal se hvordan 
denne frasen fikk stor betydning som signal for norsk kampvilje 
i lang tid etter Storm. Dette var mulig på grunn av den rollen 
Sinklarvisa spilte i norsk kultur gjennom nasjonsbyggingsperio-
den på 1800-tallet. Ved hjelp av å spille på kjempevisestrengene 
fikk Storm nasjonalfølelsen til å vibrere i hjertet på sine lands-
menn. Men hvordan fikk Sinklarvisa en så sentral betydning 
for befolkningen?

Opplysning og skillingsviser

Edvard Storm var pedagog og skolemann gjennom hele sin karri-
ere.17 Allerede i hans tidlige episke dikt Bræger (1774) tematiserte 
han utdanning og humanistiske undervisningsmetoder, og senere 
var han blant stifterne av Selskabet for Efterslægten (Efterslægts-
selskabet).18 Dette selskapet hadde utdanning av barn og unge 
som formål. Selskapet stiftet blant annet en skole for allmuens 
barn, der Storm var en populær lærer, særlig husket for sine liv-
lige skildringer av norsk natur og historie.19 I tillegg opprettet 
de bibliotek og foredragsserier, som de håpet også fedrene til 
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skolebarna kunne ha interesse av, og ikke minst: Efterslægts-
selskabet bekostet trykkingen av oppbyggelige skillingsviser.

Bruken av sanger i opplysningsøyemed har en lang historie 
både før og etter Storm, og denne pedagogiske praksisen hadde en 
blomstringsperiode mot slutten av 1700-tallet. Flere prester, som 
for eksempel norske Claus Frimann og danske H. C. Bunkeflod, 
gav ut sanger for allmuen i hefte- og bokform som skulle erstatte 
de dårlige visene folk hadde på repertoaret.20 Iørn Piø beskriver 
hvordan Bunkeflods visehefte fikk lite gjennomslag, men Storm var 
litt mer strategisk i sitt valg av publikasjonsform.21 Nygård forteller 
om Storm at «(h)jæmme fra Norge kendte han også godt, hvordan 
almuen var en elsker af viser. Men han havde tillige med sorg set 
småfolk i hovedstaden begærligt gribe efter ‘dumme og slette, ja ofte 
forargelige og usædelige gadeviser’».22 Nå ville han gi ut «‘sådanne 
viser, som vel i den udvortes dragt aldeles skulde ligne hine’, men 
dog alle have en nyttig hensigt, enten til at bestride overtro eller 
opvække fædrelandskærlighed, god børnetugt, o. s. v».23

Efterslægtsselskabet publiserte dermed sine «nummerviser», 
en nummerert serie som i typografisk utseende og uttrykk lig-
net andre skillingsviser. Av de 17 visene som ble gitt ut mellom 
1786 og 1788, regner Nygård med at Storm var forfatter av 14 av 
dem.24 For at de skulle kunne kjøpes av flest mulig, ble prisen 
satt lavere enn vanlige skillingstrykk.25 Vi kan se på forsiden av 
det første skillingstrykket av Sinklarvisa at man kunne få to 
viser for én skilling.

I skillingstrykkform har det som i tidsskriftet Museum og i 
Storms Samlede Digte het «Zinklars Vise» blitt til «En Vise om 
den Skotske Oberst Zinklar, Som, tillige med fiorten hundrede 
Mand, blev slaget af de Norske Bønder i Gudbrandsdalen». Tek-
sten markedsføres altså med skillingsvisenes strategier for mersalg: 
en beskrivende tittel som viser fram det spennende innholdet og 
holder forfatteren anonym. Dette er i tråd med publikummets 
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Forsiden på det første skillingstrykket av Sinklarvisa (1786).
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forventninger. Generelt ble «litterære viser», altså kunstdiktning 
som ble solgt som skillingsviser, solgt uten forfatternavn.26

I motsetning til andre nummerviser, som «En gandske nye 
Viise, For alle kiække, ordentlige og sædelige Matroser» eller «Et 
utugtigt Qvindfolks Klagesang, Nys førend hun elendigen omkom 
af en Sygdom, som hendes onde Levnet havde paaført hende», viste 
Sinklarvisa seg å være gefundenes Fressen for københavnerne.27 Den 
ble «[snart] kendt og elsket på borgen som i hytten», og følgende 
år kunne Storm skrive hjem til Norge at «af Sinklars-visen har 
selskabet solgt mere end 3000 eksemplarer».28 Det var like mange 
som var solgt av de 7–8 andre nummervisene som til da var blitt 
trykket til sammen.29 Vi har sett at Knud Lyhne Rahbek baserer 
sin anmeldelse og analyse av Sinklarvisa på spørsmålet om hvorfor 
akkurat denne visa traff publikummet sitt så godt, og Frederik 
Nygård er interessert i det samme. Han trekker spesielt fram melo-
dien – at visa skulle synges på sin egen melodi. «Og denne melodi 
var netop det gamle danske folk egen; ti den gav genklang af den 
ægte kæmpevise tone, som griber dybt om hjærtet.»30 Etter hvert 
som visa spredte seg, skulle denne «egne melodien» vise seg å være 
mange forskjellige melodier. Sinklarvisa traff sitt publikum der 
de følte seg hjemme, både tekstlig og klanglig.

Vi har flere av Efterslægtsselskabets nummerviser i norske 
skillingsvisearkiver, og det er sannsynlig at de kom til Norge 
relativt kort tid etter at de kom i salg i Danmark.31 Det er uvisst 
når de første utgavene av Sinklarvisa fant veien til Norge, men 
fra den ble utgitt som skillingstrykk, kan vi regne med at denne 
visa hadde et todelt publikum: et borgerlig utdannet publikum, 
som ble kjent med visa gjennom tidsskrift og sangbøker, og et 
allmuepublikum, som ble kjent med den gjennom skillingstrykk 
og etter hvert muntlig tradering. Denne doble distribusjonsfor-
men var forutsetningen for at Sinklarvisa kunne bli det jeg vil 
påstå er Norges første de facto nasjonalsang.
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Sinklarvisa som byggestein i 
den unge nasjonen Norge
Hvorfor kan vi se på Sinklarvisa som Norges første egentlige 
nasjonalsang? Litteraturhistorien forteller at det enten er Nordahl 
Bruuns «Norges Skaal», diktet i Det Norske Selskabs saler i 
1776, eller «Sønner av Norge», Henrik Anker Bjerregaards 
vinnerbidrag til konkurransen om en ny norsk nasjonalsang i 
1820, som fortjener denne hederen.

Det er komplisert å uttale seg om hvilke sanger som var i bruk 
på 1800-tallet, og hvor utbredt de egentlig var. I sin undersøkelse 
av patriotiske sanger i Norge, Sverige og Finland viser Hanna Ene-
falk at «Sønner av Norge» var den tredje mest populære sangen 
i hennes norske materiale.32 Hennes korpus består imidlertid av 
kormusikk og sangbøker i tillegg til skillingsviser, noe som vil 
forskyve vekten av repertoaret mot et borgerlig studentmiljø. Når 
det gjelder allmuens sangvaner, har vi få kilder, og skillingsvisene 
gir bare deler av bildet. Imidlertid viser mine undersøkelser at det 
så å si ikke er spor etter verken «Norges Skaal» eller «Sønner av 
Norge» i skillingsvisearkivene, og de er nærmest fraværende som 
melodianvisning. Meloditilfanget fra folkemusikkinnsamlerne 
demonstrerer også at det ikke er noen tvil om Sinklarvisas popu-
laritet og utbredelse. Som fellesskapsbyggende sang og kulturell 
referanse på tvers av samfunnslagene var denne visa enestående, 
og sammen med det patriotiske innholdet gjør dette Sinklarvisa 
til en god kandidat til rollen som Norges første nasjonalsang.

I løpet av de neste sidene skal jeg vise hva slags kulturell utbre-
delse Sinklarvisa har hatt i Norge, og på hvilken måte denne visa 
bidro til å danne et forestilt fellesskap gjennom nasjonsbyggingen 
på 1800-tallet. Benedict Anderson (2016) er kjent for sin teori om 
at en nasjon først og fremst er et forestilt fellesskap, som strekker 
seg på tvers av tid og geografisk sted, og som gjør at mennesker som 
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aldri har truffet hverandre, føler så sterk tilhørighet at de er villige 
til å dø for dette fellesskapets skyld.33 Dette er mulig blant annet 
ved hjelp av masseproduserte trykksaker på majoritetsspråket og 
av kulturprodukter som deles av store deler av befolkningen – som 
skillingsviser. Anderson trekker spesielt fram lyrikk, og sanger, 
som skapere av en følelse av et homogent og tidløst fellesskap 
mellom brukerne av et språk.34 Gjennom å synge for eksempel 
nasjonale sanger bindes folk sammen med sine landsmenn tid-
ligere i historien, og med nålevende landsmenn andre steder.35 
Dette fenomenet kaller Anderson enstemmighet – klangen av 
et forestilt fellesskap av sangere på tvers av tid og rom.36 Vi skal 
se hvordan klangen av Sinklarvisa har skapt slike fellesskap. Vi 
begynner hos allmuebefolkningen, i skillingsvisemarkedet.

Det var vestlendingen Sivert Aarflot som publiserte det tid-
ligste kjente norske trykket av Sinklarvisa. 37 Midt i Napoleons-
krigene, om kvelden den 2. september 1807, satte britene i gang et 
tre dager langt bombardement av København. Det var den mest 
omfattende bruken av artilleri noensinne før første verdenskrig, 
og førte til store materielle skader og mange omkomne. Hele 
den dansk-norske flåten havnet i britiske hender. Den nasjonale 
krisen var et faktum. Iørn Piø beskriver hvordan «Alle midler, 
der kunde bidrage til at få det danske folk til at samles om fædre-
landets sag måtte tages i brug», og skillingsviseprodusentene i 
Danmark tillot seg da å trykke litterære viser fra kjente diktere 
uten kreditering, hvis det var snakk om tekster med det riktige 
oppbyggelige innholdet.38

Den samme ideen hadde opplysningsmannen Aarflot. Mens 
København brant, satte soldater og reservister langs hele norske-
kysten i gang med opprustning og klargjøring av vardene, i tilfelle 
de måtte tennes.39 Frykten for at Københavns skjebne kunne 
ramme Bergen må ha vært påtagelig. I den forbindelse sørget 
Aarflot for å få trykt et skillingstrykk med følgende tittel:
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I andledning Vedvardernes Istandsættelse, samt Land- og Kyst-
værnets Bevæbning de første Dage i September 1807, som Et 
Opmuntringsblad især tilegnet de agtværdige Bønder og deres 
kjække Sønner, som i Fejdens Tider vise sig at være de første, der, 
saavel bevæbnede som frivillige, forøge Forsvarsvæsenets Styrke, 
ere følgende Stykker valgte og deels omarbejdede efter Hensigtens 
Øjemed. Ved S. Aarflot.

I dette trykket er det tre viser, og blant dem er «Om den skotske 
Oberst Zinklar, hvorledes det gik ham da han kom som Fiende 
til Norge». Aarflots beskrivende tittel peker på situasjonen som 
de norske bøndene befant seg i, slik at de kunne finne mot i at 
det tidligere hadde straffet seg å komme som fiende til Norge. I 
trykket har Aarflot skiftet ut det danske ordet «Baunen» med 
«Vedvarden» i strofe 10, slik at tekstens umiddelbare aktualitet 
ble enda tydeligere for hans tiltenkte publikum. Han fjernet også 
strofene som viste til havfruen og nøkken. Slike overnaturlige 
fenomener passet ikke inn i hans opplysningsprosjekt. I tillegg 
inkluderte han en fotnote som fyller en hel side av trykket:

Kringlen, et stejlt Bjerg ved Laugelven imellem Sæls og 
Qvams Anexer i Guldbrandsdalens Fogderie, hvor 900 
Skotter med deres Anfører Oberst Zinklar bleve slagne 
Aar 1612 af Bønderne, under Anførsel af Stedets da væ-
rende Foged Lars Gram og Bønderlensmænd.

Paa Stedet, hvor Slaget stod, er oprejst en Støtte, hvorpaa 
staaer en i de senere Tider forgyldt Tavle med følgende 
Inskription:

‘Mod, Troskab, Tapperhed og hvad, som giver Ære,
Den hele Verden maae, blant norske Klipper lære.
En Prøve er der seet, af saadan Tapperhed,
Blant Klipperne i Nord, ret just paa dette Sted.
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Et vel bevæbnet Korps, af nogle hundred Skotter,
Her bleve knusede, fast ligesom Leerpotter;
De fandt, at Tapperhed, med Troskab og med Mod
I Guldbrandsdølens Bryst i fulde Esse stod.
Georg von Zinklar, som var Skotternes Anfører,
Han tænkte ved sig selv: mig her slet ingen rører;
Men see! Et lidet Tal af Bønder for ham var,
Som hannem Dødens Bud af Krudt og Kugler bar.
Vor nordiske Monark, Kong Christian den Sjette,
Til Ære paa hans Vy vi have opsat dette;
For ham vi rede er at vove Blod og Liv
Indtil vor Aand gaaer ud og Kroppen ligger stiv.’
1612 den 24de (sic!) August, blev 900 mand Skotter her slag-

ne af et mindre Antal Bønder, ud af Lessøe, Vaage, From 
(sic!) og Ringeboesogne.

Oberst Zinklar ligger begraven udenfor den gamle Qvams 
Kirkegaard i Qvams Annex, Frons Præstegjeld, nær ved 
Kongevejen, hvor ligeledes et Mindemærke er oprejst. Saa 
vidt Binas Beskrivelse over Norge, Side 348, 9. Nok læses 
Mallings store og gode Handlinger, Side 80, 3die Oplag: 
«Af alle disse Skotter bleve ikke flere end to levende tilbage, 
hvoraf den ene satte sig ned i Norge, den anden drog tilbage 
til Skotland for at fortælle sine Landsmænds Skjebne.

Dette viser at Sivert Aarflot anså det som nødvendig å forklare 
den historiske konteksten for sitt publikum. Han så verdien i 
å legge til skildringen av slaget i den poetiske formen som er 
skrevet på støtten: Nord-Gudbrandsdalen er for langt unna 
Bergen og resten av Vestlandet til at Aarflot kunne regne med 
deres kjennskap til sagnene rundt slaget ved Kringen, eller at 
hans publikum hadde sett minnesmerket og teksten der. Denne 
teksten uttrykker hvordan «Mod, Troskab og Tapperhed» er 
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selvfølgelige norske kvaliteter. Leseren får høre hvordan skottene 
ble knust «fast ligesom Leerpotter», en allusjon som peker mot 
Bibelen og profetier om rettskaffen seier.40

Selv om Sinklarvisa beskriver hendelser nesten to hundre år 
før dette trykket ble utgitt, benytter denne fotnoten seg også av 
virkemidler som var kjent for datidens publikum fra den un-
dersjangeren av skillingsviser vi kaller nyhetsviser. Ved å sette 
inn konkret dato og egennavn på involverte personer garanterer 
Aarflot for innholdets sannferdighet. Aarflot viser at dette ikke er 
en kjempevise eller en spennende fortelling satt i en mytisk fortid, 
som mange skillingsviser var. Visa får dermed ikke tittelen «En 
historisk vise», som slike episke sangfortellinger gjerne fikk.41 
Tvert imot: Ved hjelp av autentisitetsmarkørene fra nyhetsvisene 
og å vise til hvor man kan lese om dette i datidens kjente historie-
verker, som Ove Mallings Store og gode Handlinger af Danske, 
Norske og Holstenere (1777), blir hendelsene i Sinklarvisa plassert 
i en konkret historisk virkelighet. Denne virkeligheten, og Oberst 
Zinklars status som ikke-fiktiv figur, bevises i tillegg ved at hvem 
som helst har tilgang på den primærkilden som er graven hans.

Ved å bruke Sinklarvisa, som foregår nokså langt borte i tid 
og rom for publikummet, ser vi at gudbrandsdølene framstilles 
som metonyme for hele nasjonen, altså Norge. De er nordmenn, 
ikke først og fremst gudbrandsdøler eller bønder. Med Sinklarvisa 
blir Aarflots vestlandske allmuepublikum en del av et forestilt 
fellesskap med bønder fra en annen landsdel to hundre år tidli-
gere. Sangen viser dem hva de har til felles: De er norske, og de 
kan stå imot fienden dersom han skulle dukke opp.

Omtrent 20 år senere er Sinklarvisa mindre relevant som 
aktualitetsvise, men begynner derimot å finne sin plass som «his-
torisk» vise med en viss politisk kraft – en vise som er velegnet til 
tilbakeskuende nasjonsbygging. Det neste kjente skillingstrykket 
hvor Sinklarvisa inngår, er «Trende Historiske Viser» stammer 
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fra Trondheim på 1820–30-tallet.42 Her har Sinklarvisa tittelen 
«Gudbrandsdølene», og den tar rollen som første og lengste 
sang i trykket, på en måte som gjør den til «hovedinnslaget».

Ingen av de tre visene har melodianvisning, noe som tyder på 
at dette ikke ble ansett som nødvendig. I tillegg kan vi anta ut 
fra det faktum at de blir utgitt som tre historiske viser i én, at de 
allerede var velkjente. Tittelen «Gudbrandsdølene» forteller også 
at visa er godt kjent for publikum: De trenger bare et stikkord 
som antyder en historisk hendelse hvor gudbrandsdøler har vært 
involvert, for å forstå hvilken vise det dreier seg om. Sammen 
med Zinklarvisa finner vi i dette trykket også visa om Anna 
Colbjørnsdatter, skrevet av Claus Fasting. Hun var kjent for å 
ha lurt en svensk oberst under den store nordiske krigen. Med 
andre ord inneholder dette heftet to antisvenske viser – og det i 
en tid da Norge er i en ganske fersk union med Sverige.

I løpet av de første årene på 1800-tallet fester Sinklarvisa seg 
altså hos skillingsvisepublikummet som patriotisk vise. Verse-
formen og kjempevisetrekkene gjør at den enkelt kan tas inn 
i den muntlige tradisjonen og dermed nå fram til enda flere 
helt uten å ta omveien gjennom en trykksak som koster penger. 
Samtidig sirkulerer denne visa i helt andre sosiale og litterære 
kretser i Norge.

«Ve den Nordmand som ei bliver heed»

Sinklarvisa ble raskt et referansepunkt for dannelsen av det nor-
ske forestilte fellesskapet også i høyere samfunnslag. Spesielt ble 
denne visa brukt til å markere avstand fra Sverige og tilhørighet 
til Danmark, men helst i kraft av å være en selvstendig nasjon. 
Dette gjelder for eksempel framstillingen av kronprins Christian 
Frederik som helnorsk, forenende konge og Norges «egentlige» 
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hersker. I februar 1814 sitter sorenskriverfruen Christiane Ko-
ren og skriver til sin sønn Jess som har sluttet seg til Christian 
Frederiks soldater. Hvordan kan hun vite om de noen gang får 
se hverandre igjen? Hun svarer seg selv at de om ikke annet sees 
i himmelen:

Dog jo, det vide vi, hvad det væsentligste angaaer, med ærlige, 
troe, norske, venskabsfulde Hierter sees vi igien, stod end Ponte 
Corvo (Carl Johan, fyrste av Pontecorvo, min anm.) med sin hele 
Nidingshær i Hiertet af Norge – men der kommer han aldrig: 
Kommer han til Norrig, jeg siger forsand, ret aldrig han kommer 
tilbage. Men han vogter sig vel for at trænge ind mellem Klipperne, 
og forsøgte han det, saa ser I her i mig den Havfrue, som spaaer 
ham Zinklars Skiæbne.43

Christiane Koren identifiserer seg åpenbart dypt med budskapet 
i Sinklarvisa. Men det er særlig den avsluttende oppfordringen i 
Storms strofe 19: «Vee hver den Nordmand som ei bliver heed» 
som ble tatt inn i språket som en oppfordring til generell norsk 
kampvilje.

I beretningene om Christian Frederiks reise mellom Eidsvoll 
og Trondheim på seinvinteren 1814 fortelles det at han la inn et 
besøk ved støtten som markerte åstedet for slaget ved Kringen. I 
jubileumsåret 1914 skriver Halvdan Koht at Christian Frederik, 
etter at bøndene i området har fått se «en Prinds (…) som ikke 
allene ved Byrd, men tillige ved de sjeldneste Naturens Gaver 
er født og udkaaren til at regjere og beskytte dem (…), lod sig 
vise Sinclarstøtten i Kringom, og han citerte verset: ‘Ve hver en 
normand som ei bliver hed, saa ofte han denne mon skue!’».44 
Denne fortellingen kan godt tenkes å være en vandrehistorie, selv 
om den ble gjengitt i flere historiebøker brukt i skolen gjennom 
18- og 1900-tallet. Verken i kildene Koht oppgir han har brukt, 
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eller i avisa Tiden, som rapporterte fra Christian Frederiks rei-
se, er dette opptrinnet nevnt.45 Men selv om det skulle være en 
myte, er det like fullt en effektiv fortelling om kongen av det 
tapte selvstendige Norge.

Sammenstillingen av virkemidler fra kjempevisene og patrio-
tisk innhold gjorde Sinklarvisa til et godt redskap for nasjonsbyg-
ging både med og uten politisk budskap. Den nasjonalromantiske 
betydningen denne visa hadde, kommer til syne i hvordan den 
ble tatt i bruk som referanse av toneangivende navn i diktning 
og debatt. Maurits Hansen bruker for eksempel Sinklarvisa 
som soundtrack for en helnorsk romantisk idyll i fortellingen 
«Lille Alvilde» (1829). Lille Alvilde er ute og plukker bær med 
søsknene, og ber søsteren synge «Hr. Zinklar» for henne der 
de går i skogen.46

Den unge Henrik Wergeland valgte å bruke Sinklarvisa som 
ramme rundt dramaet Sinclars Død (1828). Eksposisjonen til dette 
dramaet bringer oss til Sinclarklanens borg, der George Sinclar 
blir underholdt av sin søster Lady Sinclar som spiller harpe og 
synger for ham. Da kommer en budbringer fra kongen i Sverige for 
å gi ham oppdraget med å samle en hær som kan «vriste Norges 
Skjold af Dannerkongens Haand».47 Sinclar takker nølende ja til 
oppgaven, mens Lady Sinclar forsøker å overtale ham til å heller 
bruke sine krefter i Skottlands tjeneste. Wergeland gir henne 
havfruens rolle fra strofe 3 og 4 ved at hun synger havfruens 
replikk: «Kommer du til Norrig, jeg siger forsand, / ret aldrig 
du kommer tilbage!»48 Sinclar svarer med en replikk tett opp 
til Storms tekst: «Hvi spaaer du mig Ulykker?»49 Til slutt i 
dramaet møter vi Lady Sinclar igjen, denne gangen som motta-
ker av beskjeden om hennes brors død. Dette foregår ved at den 
eneste overlevende, den fiktive figuren Ranald, overrekker henne 
et papir som er rullet rundt en knokkel som har tilhørt George 
Sinclar. På papiret står teksten til Sinklarvisa, og Lady Sinclar 
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spiller og synger seg gjennom visa i sin helhet, med kommentarer 
som viser hvordan hun tar tekstens innhold innover seg. Dramaet 
tematiserer nasjonen som åndelig og fysisk størrelse, og trekker 
paralleller mellom Danmark-Norge i 1612 og Skottlands forhold 
til England i Wergelands samtid.50 Også i diktet «Nordsjøen» 
refererer Wergeland til slaget ved Kringen i en sammenligning 
mellom landskapet rundt Gudbrandsdalslågen og havets rolle 
som forsvarsverk mot Danmark.51

Slik gjør Wergeland seg til en forbilledlig norsk dikter, om 
vi skal tro Andreas Faye. I sin anmeldelse av Nor – en Billedbog 
(1838), Asbjørnsen og Moes første utgivelse av norske eventyr, 
beskriver Faye et slags program for nasjonal diktning som skal 
styrke norsk kultur. Hans håp er at norske diktere vil la seg 
inspirere av former og tema fra folkediktningen, «vil vor Lite-
ratur maaskee blive fattigere paa Efterlignelser af udenlandske 
Mønstre; men forhaabentlig rigere paa Sange, der som ‘Boer 
jeg paa det høie Fjeld’, Hr. Zinklar, og Fl. ville lyde saavel i de 
Riges og Dannedes Sale, som i den lave Hytte og ville glæde 
Alle, store og Smaa, Gamle og Unge».52 Storms vise var altså 
forbilledlig sett i lys av det nasjonalromantiske prosjektet, og 
den hadde evnen til å forene landet i sang på tvers av klasse, 
generasjon og sted.

Det som senere ble Norges ubestridte nasjonalsang, til slutt 
også ved stortingsvedtak i 2019, «Ja, vi elsker», inneholder 
flere referanser til hvordan dikteren står i gjeld til andre tid-
ligere sanger som spilte en rolle i den nasjonale pedagogiske 
historiefortellingen.53 Disse referansene kunne Bjørnson være 
sikker på at hans samtidige publikum ville forstå. Sinklarvisa 
er representert i verselinjen «Bønder sine økser brynte, hvor en 
hær drog frem». Slik klang Storms vise, en sang de hadde på 
repertoaret fra barnsben av, med i «Ja, vi elsker» for dem som 
sang den på 1800-tallet.
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Som vi har sett i anekdoten om Christian Frederiks rast ved 
Kringen-støtten, var det særlig ett sitat fra Sinklarvisa som fyrte 
opp under den norske nasjonalfølelsen: «Ve hver den Nordmand 
som ei bliver heed, / Saa tidt hans Øine den skue.» Den første 
delen av dette sitatet fikk en rolle som fast uttrykk og ble gjerne 
brukt til å ildne til strid – men løsrevet fra den konkrete sam-
menhengen som den står i i den opprinnelige visa. I avisene var 
denne frasen flittig brukt til å understreke norsk nasjonalfølelse. 
I 1898 klaget en leser på hvordan svenskene markedsfører seg 
som turistdestinasjon på bekostning av Norge: «For at hæve sit 
eget Land, nedsætter de Norge. Men Ve den Nordmand, som 
ligeoverfor Udlandet vil paata sig den Tarvelighed» – og bli kalt 
«Landsforræder, saaledes som Bjørnson har blet!».54 I 1919 kastet 
noen seg inn i debatten om minnesmerket over falne sjømenn i 
den nylig avsluttede verdenskrigen, som var foreslått å være en 
avstøpning av Gokstadskipet. «Vi har den høieste ærefrygt for 
baade haugen og for skibet», skrev de. «Vi sier: ‘Ve hver den 
nordmand, osv.’», men de var ikke enige i at et vikingskip egnet 
seg som minnesmerke.55 I 1926 ble det rapportert fra 17. mai-fei-
ringen på Eidsvoll at «[b]arna kom med sine smeldende flag og 
sang sine kjendte kjære nationalsange med jublende røst – og 
ve hver den nordmand som ikke da gripes av feststemning!».56

Den nasjonalfølelsen som framkalles av jublende 17. mai-fei-
rende barn, har også sin bakside, og nasjonale symboler lar seg 
utnytte til formål vi helst ikke vil vedkjenne oss i ettertid. Vi 
finner Sinklarvisas oppfordring til varm stridsvilje i et innlegg 
trykt i Vikebladet i august 1942. Det er redaktøren Ernst Løvaas 
som skriver. Han åpner med en appell til sine landsmenn basert 
på deres felles erfaringer:

Enhver ekte norsk ungdom har følt en beven gjennom sin kropp 
når han i forbindelse med Sinclar-invasjonen leste ordene: «Ve den 
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nordmann som ei bliver het – » Det samme kan sies i forbindelse 
med de korte budskap som av og til innløper frå østfronten, hvor 
vår ungdom i disse dager kjemper for Norge. Trass i terroren fra 
de jøde-plutokratiske utbytteres agenter, vil den ufordervede del av 
den norske ungdommen føle vekkende slag mot sin samvittighet, 
når de leser om disse gutters innsats og død for fedrelandets sak.57

I innlegget kritiserer Løvaas ikke bare de nordmennene som 
er «ført på avveie av folkeforføreriske agenter», men også de 
NS-medlemmene som er likegyldige overfor det offeret som 
frontkjemperne utfører for Norge.58 Han tegner et gripende 
bilde av hvordan den unge mannen som «falt for Norge» få 
dager før, like gjerne kunne vært den hirdungdommen som går 
på Karl Johan – en hvilken som helst av de unge menneskene 
landet setter sitt håp til. Nordmenn burde skamme seg, skriver 
Løvaas, over hvordan de behandler frontkjemperne, og framkaller 
Sinklarvisa enda en gang til avslutning:

Det er den ungdomen som redder Norge og gir folket her en plass 
som frie mennesker i det nye Europa. «Ve den nordmann som ei 
bliver het – » når han ser den oppofrende innsats. Hva vi andre 
kan ofre og yte som Førerens hjelpere er for ingenting å regne mot 
denne idealistiske ungdommen utretter. Den kjempende ungdoms 
blod vil ligge som glødende kull på hver nordmanns samvittighet 
i denne tid.

Også i siste setning er Sinklarvisa med: «Det ungdoms Blod, 
som her udflød, / De skotske Piger begrede.» Med denne visa, 
som alle hans lesere ville ha et nært forhold til, forsøker Løvaas 
å framkalle det forestilte fellesskapet som skulle ha bundet 
nordmennene sammen i krisetider, men som ble sett fra svært 
forskjellige synsvinkler den gangen han skrev sin lederspalte.
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Vi har sett hva slags innflytelse Sinklarvisa hadde på den 
norske historiefortellingen helt fram til andre verdenskrig, mens 
den var i bruk i alle samfunnslag og på tvers av store geografis-
ke avstander i Norge. Dette bærer både litterære referanser og 
bevarte skillingstrykk av Sinklarvisa vitnesbyrd om. Men det er 
ikke bare skillingstrykk og kanonisert diktning som kan være 
kilder til informasjon om den kulturelle innflytelsen til ei vise. 
Vi får også et inntrykk av hvor tilstedeværende Sinklarvisa var 
i skillingsvisepublikummets bevissthet ved å studere hvordan 
melodien til visa ble brukt.

Sinklarvisa «på hjernen»: kontra-
faktum og skillingsvisekultur
Den norske litteraturhistorien inneholder mange referanser til 
Sinklarvisa hos kjente diktere og i anerkjente medier, men for å 
studere folkelig bruk av denne visa må vi også gå musikalsk til 
verks. Hva kan vi vite om bruken av Sinklarvisa som vise? Vi har 
få kilder til framføring av sang i tiden før video og lydopptak, og 
derfor har den musikalske siden av ei skillingsvise en tendens til 
å havne i bakgrunnen. Likevel er det nyttig informasjon å hente i 
å ta det performative og sungne ved en sang i betraktning. Litte-
raturviteren Jørgen Fafner skriver: «Det er en banal erfaring, at 
tekst og melodi skal gå i spand sammen, ikke blot teknisk (…), 
men også holdningsmæssig. Dybe, eksistentielle ord passer ikke 
til karruselmusik, med mindre man da sigter på det komiske. 
Melodien har sin etos, som teksten har sin.»59 Musikken er be-
tydningsbærende sammen med teksten, og bruken av melodiene 
forteller oss noe om hva slags funksjon ei vise har hatt blant dem 
som sang den. Ikke minst gir melodien tilgang på gode kilder til 
utbredelse og innflytelse.
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Sinklarvisa ble sunget på et mangfold av melodier. De fleste 
av dem forsvant ut av bruk i løpet av 1900-tallet. I Edvard Storms 
personlige notatbok kan vi finne notene på en liten melodi i 6/8-
dels takt (melodi A her), og Nygård antar at dette er melodien 
Storm skrev Sinklarvisa til.60 Mens denne melodien fortsatt var 
i aktiv bruk i muntlig tradisjon, ble den arrangert for klaver og 
utgitt for et borgerlig publikum av både Ludvig Lindeman i Ældre 
og nyere norske Fjeldmelodier i 1853 og i A. P Berggreens samling 
av folkemelodier fra hele Europa. Begge disse samlingene kom 
ut i mange utgaver i tiårene som fulgte. Med sin 6/8-takt er den 
dansbar som en gangar eller hallingslått. Vi ser at Berggreen 
har gjort en lignende vurdering og gitt den tempo- og karakter-
betegnelsen Andantino, som betyr litt hurtig gående. Slik får den 
et enkelt – og affektmessig nokså nøytralt – folkevisepreg som 
står i kontrast til de melodiene som er mest kjent i dag.

Norske folkemusikkinnsamlere skrev ned melodier til Sinklarvisa 
mange steder i Norge i løpet av 1800-tallet.61 Jon Haarberg (2017) 
regner med at der melodiene bare er varianter som har sterk likhet 

Melodi A. Nedskrevet på Dovre. Sannsynligvis brukt av Edvard Storm 
selv. Fra Berggreen, 1861.
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med hverandre, kan vi anta at teksten har vært muntlig tradert, 
slik at melodien kunne følge med teksten i traderingen. De ste-
dene der en tekst har en mer original melodi, er det sannsynlig 
at teksten har kommet inni miljøetiskriftlig form.62

Enkelte av melodiene, som de som er samlet inn for eksem-
pel i Seljord og Gransherad, skiller seg sterkt fra andre. Det gir 
grunnlag for å anta at «Sinklarvisa» kom til disse områdene 
som skillingstrykk, uten hjelp av muntlig tradering av melodien, 
slik at det oppstod en lokal melodi. I og med at versemålet var 
kjent, kunne folk også bruke melodier som i utgangspunktet 
tilhørte andre viser.

I motsetning til Storms melodi er flertallet av de melodi-
ene som var i bruk på 1800-tallet, varianter av den spanske 
folkemelodien La Folia, som har vært grunnlag for utalli-
ge musikkstykker fra feleslåtter til symfonier gjennom flere 
hundre år. Det er uklart når denne melodien ble tatt i bruk 
i Skandinavia, men én teori at denne melodien for alvor fikk 
sin popularitet i Danmark og Norge i forbindelse med Johan 
Ludvig Heibergs syngespill Elverhøj (1828).63 Der benytter den 
danske komponisten Friederich Kuhlau seg av La Folia som en 
tilbakevendende marsj-lignende melodi.64 En av de mest kjente 
melodiene på «Sinklarvisa», nedskrevet av Ludvig Linde man 
i Trondhjem (melodi B), er åpenbart en versjon av La Folia og 
ligner det musikalske uttrykket denne melodien har i synge-
spillet Elverhøj. Den har et militært og taktfast preg med sin 
2/4-takt og mange punkterte åttendeler. Dette gir den et kon-
trasterende uttrykk i forhold til Storms melodi. Berggreen har 
markert denne kontrasten i sitt arrangement ved å angi at den 
skal fremføres Energico e con moto – energisk og med livlig fram-
drift. Melodivarianten fra Trondheim er trykt i Norges Melodier 
i mange utgaver og spilt inn av visesangeren Lillebjørn Nilsen.
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Denne melodien ble senere til én av to «offisielle» melodier på 
«Sinklarvisa» på bekostning av andre lokale melodier, sannsyn-
ligvis fordi det var den som ble trykt i sangbøker og brukt i skolen. 
Den andre av de kanoniserte melodiene er den som ble benyttet til 
sangdans av Noregs ungdomslag utover på 1900-tallet (melodi C). 
Tradisjonen for å danse til Sinklarvisa ble, som vi skal se, hentet 
fra Færøyene, og melodien som er brukt, er en tilpasset versjon av 
den færøyske. Også denne melodien tilhører den store La Folía-fa-
milien, og den har den karakteristiske færøyske jevne takten, som 
hele tiden drives framover og er tilpasset rytmen i dansen.

Uansett hvilken melodi som var i bruk lokalt, var «Hr. Sin-
klar drog over salten Hav» så kjent at den kunne brukes som 
melodianvisning til nye skillingsviser. Dette fenomenet kalles 
kontrafaktum.

I studier av historisk folkelig sang er kontrafaktum sett på 
som en nøkkel til tolkning av teksten.65 I det tidlig moderne 
Europa kunne man for eksempel kommunisere politisk tilhø-
righet ved hjelp av melodier,66 og melodier kunne skifte side i 
politisk debatt med ti–tjue års mellomrom.67 Det finnes ikke 
nok forskning på bruken av kontrafaktum i Norge til at vi kan 

Melodi B. Nedskrevet i Trondheim. Fra Berggreen, 1861.
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uttale oss sikkert, men vi vet for eksempel at å bruke sekulære me-
lodier til religiøse tekster ikke ble godkjent i et Danmark-Norge 
preget av sensur på 16- og 1700-tallet. Petter Dass brukte kjente 
melodier som pedagogisk grep og snek seg unna sensorene ved å 
oppgi at sangene skulle «Sjunges under sin egen Melodie».68 De 
norske skillingsvisene fra 1700-tallet holder seg strengt til skillet 
verdslig/religiøs i bruken av melodier, og sanger som handler om 
synd og død, henter gjerne sin melodi fra salmer med lignende 
tematikk. Denne praksisen viser at melodien ble regnet for å ha en 
betydningsbærende funksjon som formet tolkningen av teksten.

Oversatt til litteraturvitenskapelige begreper kan vi se på kon-
trafaktum som et intertekstuelt fenomen som binder sammen 
betydningsinnhold fra én tekst til en annen ved hjelp av musikal-
ske tegn. Den opprinnelige teksten låner av sitt innhold og sine 
konnotasjoner, i dette tilfelle det nasjonale og det heroiske, til den 
nye teksten. Den nye teksten, sunget på den gamle tekstens melodi, 
kan da i sin tur farge den opprinnelige teksten med ny betydning.

Kontrafaktum kan fortelle oss mye om resepsjonen og bruken 
av ei vise i befolkningen. En studie av hvilke viser som har «Hr. 
Sinklar drog over salten Hav» som melodianvisning i NTNU 

Melodi C. Noregs Ungdomslags variant av den færøyske melodien.
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Gunnerusbibliotekets samling, viser ikke bare hvor utbredt og 
populær Sinklarvisa var, men også hvordan den ble brukt i løpet 
av 1800-tallet. Tekstene viser at melodien til Sinklarvisa ble brukt 
til tre typer uttrykk: et heroisk uttrykk, et satirisk uttrykk og et 
folkeviseaktig uttrykk. Mot slutten av perioden ser vi også ten-
denser til at Sinklarvisa i økende grad blir brukt som «en sang 
som alle kan», uten noe spesielt betydningsbærende innhold.69

I de første tiårene av 1800-tallet er melodien til «Sinklarvisa» 
mye brukt til viser som demonstrerer en heroisk modus. Sigurd 
Kværndrup (2006) bruker dette begrepet om visse typer ballader 
i muntlig tradisjon, særlig kjempeviser og viser med tragisk inn-
hold.70 Her er det nok av eksempler: Henrik Wergeland brukte 
«Sinklarvisa» som melodi til visa «I Sønner af Fjeldet, af Søen den 
blaa». Nyhetsvisa om skipet Ingermanlands tragiske forlis omtaler 
dramatiske hendelser der heltemodige nordmenn redder liv, og den 
skal synges på melodien til «Hr. Sinclar drog over salten Hav». 
Den store folkelige helt Ole Høiland er tema for to viser med denne 
melodien. Også den tragiske ridderballaden om «Axel Torsen og 
skiøn Valborg», kan synges til Sinklarvisa. Det samme gjelder «En 
ny Fiskersang», ei vise om stolte norske fiskere trykt i Tromsø i 1853.71

Sinklarvisas heroiske modus blir bekreftet av de humoristiske 
visene som er skrevet til denne melodien. Der den heroiske modus 
finnes, finnes også en uunngåelig satirisk slagside.72 Dette utnytter 
Conrad Nicolai Schwach i visa «En ny Vise om Ung Anders og 
Gammel Erik eller det thrønderske Mod». Vi ser det samme i 
«En taaresprængt Vise om Valborg Valands Sørgerlige Dram-
mens-Færd». Madam Valand var en kjent klok kone og kvakksalver, 
og i visa legger hun ut på det som for henne er en livsfarlig ekspe-
disjon – en tur med det nymotens fenomenet jernbanen. I slike 
sammenhenger kommer en heroisk kodet melodi helt til sin rett.

Samtidig med disse visene ble det også utgitt tekster som viser 
hvor kjent Sinklarvisa er i befolkningen ved at den brukes som 
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melodianvisning i tilsynelatende helt tilfeldige sammenhenger. 
I 1833 kunne leserne av Den norske Huusmoder i sit Kiøkken 
og Spisekammer lære seg en oppskrift på «Klar Kiødsuppe» 
utenat ved å synge den til Sinklarvisas melodi.73 Fra 1850 pugget 
skolebarn bibelhistorie ved hjelp av samme melodi i sangen om 
Abraham i Et Udvalg Bibelske Krønike-Riim (…) især til Brug i 
Almueskoler.74 Det er verdt å merke seg at denne mer generelle 
bruken av Sinklarvisa som melodi blir gjort i bøker, altså ikke i 
skillingstrykk. Bøkene tilhørte andre litterære og samfunnsmes-
sige domener enn det skillingstrykkene gjorde. Kan det ha vært 
slik at skillingsvisekulturen, blant annet fordi den lå tettere på 
den muntlige sangtradisjonen, bevarte en eldre vektlegging av 
kontrafaktum som betydningsbærende i en lengre periode enn 
sanger som var publisert i andre medier?

I skillingsvisene kommer vi et godt stykke ut på 1800-tallet før 
melodibruken i større grad regner Sinklarvisa som en del av folke-
viserepertoaret. I emigrantvisen «Den norske Pige i Amerika» 
ser det ut til at Sinklarvisa bidrar til å tematisere noe arketypisk 
norsk, samtidig som den også er i bruk i forbryterviser og kjærlig-
hetsviser. Denne melodibruken gir et bilde av hvordan Sinklarvisa 
har fått en endret funksjon i løpet av 1800-tallet, fra nasjonalsang 
til generell norsk folkevise. Dermed er veien åpen for at Sinklarvisa 
kan gå inn i sin nye rolle på 1900-tallet og inn i vår tid.

Allemannseie som må  gjenerobres: 
Sinklarvisa på 1900-tallet
Vi har sett hvordan Sinklarvisa var en kjent og viktig tekst 
gjennom hele 1800-tallet: Kombinasjonen av nærhet til munt-
lig tradisjon, politisk og kulturell aktualitet, og spredning 
gjennom skillingstrykk bidro til å befeste denne visa først som 
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nasjonalt samlingspunkt og senere som en del av den rotnorske 
folkekulturen.

I løpet av 1900-tallet ble Sinklarvisa publisert i utallige sang-
bøker, samtidig som den sannsynligvis fortsatt ble muntlig tra-
dert. «Sinklarvisa» var så velkjent at den kunne gjøres til gjen-
stand for komisk underliggjøring av forfattere som Alf Prøysen i 
1953 og Kjell Aukrust i 1958. I den korte teksten «Bæssmorvisa» 
gjengir Prøysen en samtale mellom ei mor og ei datter der mora 
prøver å forstå hvilken sang datteren mener når hun snakker om 
«bæssmorvisa». Barnet snakker om «steking av blodklubb» og 
om «frua på Hov» som blir «hogget i stykker». Etter hvert går 
det et lys opp for mora:

Og nå begynner a mor å skjønne blodklubben som mannen steik-
te. «Der vanket så blodig en panne.» Men frua på Hov? Hu mor 
leiter lenger og grev fram mere ifrå den gamle visa. Havfrue! – 
«Som spådde Herr Sinclair ille». Og så verset om at Sinclair sa 
«Alltid du spår om ulykker, treffer jeg deg en gang i min vold jeg 
lader deg hugge i stykker».75

Humoren i denne lille «stubben» er først og fremst tilgjen-
gelig for andre som kjenner Sinklarvisa godt og kan nikke 
gjenkjennende til barnets misforståelser. Aukrust framkalte 
nok også gjenkjennelsens latter med fortellingen «Bønder fra 
Vågå, Lesja og Lom», en fargerik skildring av hvordan «Bror 
min» og «Bonden» iscenesatte slaget ved Kringen ved hjelp 
av tilgjengelige rekvisitter i bondestua.76 Tittelen viser hvordan 
Aukrust forventer at hans publikum skal ha ordrett kjennskap 
til Sinklarvisa, ved å sitere deler av første verselinje fra en strofe 
et godt stykke ut i viseteksten.

På 1900-tallet er Sinklarvisa blitt kanonisert som en del av 
det folkesangrepertoaret som medieres gjennom Norges Melodier, 
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skoleverket og i organisasjoner som Noregs Ungdomslag. Det 
som var en kjent vise i bruk i muntlig tradisjon, tilhører nå in-
stitusjonene og får sin tradering gjennom dem. Vi kan se på 
Sinklarvisas rolle på denne tiden ved hjelp av Eric Hobsbawms 
(2017) begrep invented tradition, som viser til hvordan bruken av 
folkekultur tilpasses interessene til borgerskapet og tjener deres 
nasjonale fortelling.77 Viser som Sinklarvisa, når de formidles 
gjennom til dels konservative institusjoner, blir symboler på det 
bestående og forsterker en oppfatning av at nasjonalstaten slik 
den er i samtiden, er forankret i gammel og ubestridt skikk. Da 
folkrock-bølgen nådde Norge, ble Sinklarvisa en av de sangene 
som ble hentet fram fra den norske sangkanon og satt inn i en 
ny klanglig og ideologisk kontekst.

Folkrocken har sine røtter i revivalist-bevegelser i USA og 
Storbritannia, og er særlig knyttet til 60- og 70-tallets grønne 
og pasifistiske strømninger.78 Et viktig poeng for den engelske 
folkrocken var å bruke folkemusikken på en måte som både 
videreførte og gjenopplivet tradisjonen, men også gjorde den til 
deres egen. Dette gjorde musikerne ved å trekke inn elementer 
fra andre musikksjangre som de selv hadde vokst opp med. På 
den måten tok de folkemusikken tilbake til folket selv, i en form 
som reflekterte deres egen samtid. Dette ble gjerne i direkte 
opposisjon til den institusjonaliserte folkemusikken, der vekten 
lå på fossiliserte melodivarianter slik de ble tradert ved hjelp av 
akademisk orienterte folkeminnesamlere og deres notebøker.79 
De offisielle innsamlings- og bevaringsprosjektene har gjerne hatt 
et eksplisitt nasjonsbyggende formål, og med sin sound kunne 
folkrockerne uttrykke sin nasjonale identitet på egne premisser.80 
Musikalsk kjennetegnes folkrock ved at tradisjonell folkemusikk 
settes inn i en moderne estetisk kontekst etablert av 60-tallets 
rockemusikk, for eksempel ved å bruke elektrisk gitar og bass 
sammen med fele og vokal i tradisjonell stil.
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Lillebjørn Nilsen er blant dem som har spilt inn Sinklarvisa 
i folkrockdrakt. Hans ganske enkle tolkning med banjoakkom-
pagnement viser tilknytning til en amerikansk folkrock-tradisjon 
med røtter i bluegrass-musikken.81 En annen sentral represen-
tant for denne sjangeren i Norge var Folque, som hentet tydelig 
klanglig inspirasjon fra viktige engelske folkrockband som Fair-
port Convention og Fotheringay. Folque hadde «Sinclairvise» 
på repertoa ret sammen med middelalderballader, springar og 
andre danse slåtter.82 Disse tradisjonelle melodiene ble sunget 
av vokalisten Lisa Helljesen, som i sitt uttrykk minnet svært 
om Sandy Denny, frontfiguren i Fairport Convention. Hun 
ble akkompagnert av fele og et band med tydelig tilhørighet i 
70-tallets progressive rock. Melodien deres er den som fortsatt 
brukes til Sinklarvisa i Noregs Ungdomslag, og Folques versjon 
har bidratt til å kanonisere denne melodien ytterligere som en 
av de to som fortsatt er i aktiv bruk i Norge. Den hører til på 
det stedet der Sinklarvisa brukes for å kommunisere nasjonal 
identitet den dag i dag – på Færøyene.

De bønder fra Vågå, Lesja og Færøyene: 
Sinklarvisa i vår tid
Om man som sanginteressert nordmann på Færøyene trår inn i 
kjededansen, vil man møte Sinklarvisa der. Entusiasmen i rom-
met gir liv til gamle verselinjer som «Hjelpe dig Gud, du visselig 
maa, / I Græsset for Nordmanden bide!». Hvorfor blir denne 
norskpatriotiske visa fra 1700-tallet sunget med slik bravur av 
færinger i det 21. århundre? Sinklarvisa har gjennom lang tid 
hatt en selvfølgelig plass på det færøyske folkeviserepertoaret, 
så selvfølgelig at den også brukes i moderne musikalsk drakt av 
internasjonalt anerkjente artister. Den har muligens mistet sin 
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status som nasjonal fellesskapsbygger i Norge, men på Færøyene 
spiller den fortsatt en slik rolle.

På grunn av den tette kulturelle og økonomiske kontakten med 
Danmark, kan vi regne med at det ikke tok lang tid før den store 
slageren i Københavns gater også fant veien til Tórshavn. Høyst 
sannsynlig skjedde dette via skillingstrykk, muligens gjennom 
utgaver av Efterslægtsselskabets nummerviser. På Færøyene ble 
«Sinklars vísa» tatt opp i den allerede eksisterende sangdanstra-
disjonen og sunget til melodien til balladen Greve Gunselin (TSB 
E 12).83 Denne balladen er en kjempevise med burlesk tilsnitt, 
og «Sinklars vísa» fikk med seg omkvedet «Vel op før Dag, vi 
kommer vel over den Hede» fra denne melodien. Omkvedet 
passer godt til Storms tekst: Det «vi» som det refereres til, kan i 
ulike strofer henvise til både skotter og gudbrandsdøler. Soldatene 
på begge sider må stå opp før daggry, og det uttrykte håpet om å 
komme «over den Hede» kan forstås metaforisk som å overleve 
kampen og komme seg til den andre siden av slagmarken.

Den færøyske kjededansen og balladetradisjonen er sentrale 
i færøysk nasjonal identitet, og «Sinklars vísa» er en like selv-
følgelig del av denne tradisjonen som færøyskspråklige middel-
alderballader. Visa står på repertoaret til internasjonalt kjente 
artister fra Færøyene som Týr og Eivör Pálsdóttir. Disse to artis-
tene uttrykker på ulike måter sin musikalske tilknytning til et 
sagalandskap frosset i tid langt ute i havet. Eivör har en eterisk 
jazz-preget sound som spiller mest på forestillingen om trolsk 
natur og forheksende nordiske kvinner.84 Hennes formidling av 
teksten er sørgende og alvorlig, som om hun har sympati med 
både «den grædende Enke» og Hr. Sinklar selv som «brøled’ 
og opgav sin Aande». Hos Eivör handler «det færøyske» ved 
«Sinklars vísa» mest om hennes etos som artist og konteksten 
den framføres i, nemlig sammen med andre viser og kvad fra den 
færøyske sangtradisjonen.
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Týr har derimot et visuelt og auditivt uttrykk hentet fra me-
tal-sjangeren. John Joshua Green oppsummerer kjennetegnene 
ved klangkvaliteten i metal-musikk slik: Det sentrale elementet 
er distortion – en «vrenging» av lyden til både gitarer og vokal.85 
Vokalklangen preges også ofte av growl-teknikk; vokalisten legger 
til en knurrende eller brølende kvalitet på stemmen.86 I mange 
musikalske stiler er disse klangfargene sett på som uønskede, 
og dette utnyttes i metal for å gi musikken et mektig og tungt 
klangbilde, noe publikummet deres setter pris på og forven-
ter.87 Både evnen til å utfordre egen stemme og demonstrere 
makt gjennom et stort og intenst lydbilde er blant de viktigste 
affektive komponentene i metal, og dette er noe av grunnen til 
at undersjangre av denne musikken for eksempel forbindes med 
hedenske og antikristne budskap.88 I en av disse undersjangrene 
finner vi Týr, som selv kaller musikken sin for «Viking Metal» 
eller «Folk Metal». Týr er spesielt kjent for sin framstilling av en 
alternativ færøysk kulturell identitet, nettopp gjennom sin bruk 
av internasjonalt anvendte metal-sjangertrekk i sine versjoner av 
færøyske ballader og viser.89

Green framhever bruken av torshammeren som symbol både 
i bandets logo og som smykke som en sentral del av bandets vi-
kinginspirerte estetikk.90 Han viser også til bandets biografi på 
deres offisielle nettside, der de beskriver kristningen av Færøyene 
som et opprinnelig svik mot folket der.91 På bilder og i musikkvi-
deoer er bandet gjerne kledd i brynje og andre rustningelementer. 
De omtaler sin musikk som mer autentisk enn andre «Viking 
metal»-band: «Traditional music dating back to the Vikings, 
that is not preserved anywhere else in the world, (…) is passed 
on in an oral tradition here and it is still alive and well.»92 Vi 
kan se hvordan Sinklarvisa hører hjemme i deres repertoar slik 
de oppsummerer det: «Almost every song is based on Faroese 
or Norwegian lore, and is riveted in the garb of the folk metal 
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genre.»93 I Týrs musikalske utforming framheves det heroiske 
ved Sinklarvisa, og de har valgt å bruke de strofene som har mest 
eksplisitt voldelig innhold.

Týr åpner sin versjon med to strofer sunget helt a cappella. Den 
første strofen er delvis unison og minner dermed om måten visa 
synges på i kjededansen, men med innslag av Týrs velkjente fler-
stemte sang. Harmonikken er preget av åpne kvarter og kvinter 
som skaper assosiasjoner til middelaldersk musikk. Slik knytter 
bandet seg musikalsk til merkelappen «Viking Metal». Etter 
første strofe hopper de over hele sjøreisen, slik at andre strofe i 
deres versjon begynner med «Ved Romsdals Kyster han styred’ 
til Land, / Erklærende sig for en Fiende». Dette er signalet til 
at også metal-uttrykket i sangen begynner for alvor. Bandets 
fulle kapasitet settes inn: Trommene og bassen er framtredende 
i lydbildet, og gitar og bass har en tydelig distortion-klang som 
brukes både til harmonisering og til rytmiske brudd til vokalen. 
Resultatet er energisk og kraftfullt – et heroisk uttrykk som passer 
til teksten. Selve vokalen holder en nokså jevn rytme som er i tråd 
med kjededanstradisjonen, og synges hovedsakelig flerstemt av 
bandet, med variasjoner over den kjente melodien.

Bandet har valgt strofe 7, 8, 11 og 12 til en narrativ del som 
beskriver motivasjonen for, og forberedelsene til, slaget. Denne 
delen avsluttes av at bandet gjentar siste verselinje i omkvedet fire 
ganger: «over den Hede, over den Hede», et cetera. Gjentagelsene 
gir denne verselinjen et anaforisk preg som forsterker metaforen 
slik den dannes av å stå sammen med Storms tekst. Slik formidler 
Týr at kampen blir lang og fysisk svært krevende. En gitarsolo 
over stort omfang med virtuost preg og mye distortion i kompet 
introduserer selve slaget. Strofe 13, «Tæt under Lide der løber 
en Sti», får sin dramatikk av at lydbildet slankes ned til kun a 
cappella flerstemt sang, med jevne trommeslag som markerer 
pulsen under. Høydepunktet er strofe 17, hvis tekstlige innhold 
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er i tråd med metal-estetikken: «Med døde Kroppe blev Kringen 
strøet, / De Ravne fik nok at æde. / Det Ungdoms Blod, som her 
udflød, / De skotske Piger begræde.» Týr tar også med epilogen 
i strofe 19 med oppfordringen om at hver nordmann bør bli het, 
men ellers har de valgt strofer som gjør visa mindre spesifikt 
norsk. Avslutningen repeterer virkemiddelet med omkvedet som 
gjentas fire ganger. I Týrs versjon er kampen som kjempes, lang 
og vanskelig, og heltene behøver ikke være spesielt norske.

På YouTube er «Sínklars Vísa» bandets nest mest sette vi-
deo, med mer enn 4 millioner avspillinger per mai 2021.94 Det 
er plateselskapet Napalm Records som står bak videoen. De er i 
seg selv et toneangivende navn i metal-sjangeren og markedsfører 
Týr som bærere av en nordisk urkraft. I videoen ser vi flyfoto av 
færøysk natur kryssklippet mot konsertopptak av bandet. De 
oppfyller forventningene til et metal-band med langt hår, svarte 
skinnbukser og naglebelter. Vikingestetikken kommer til syne 
i smykker og tatoveringer som ligner norrøn drageutsmykning, 
og i torshammerne flere av bandmedlemmene har på seg. Visuelt 
forholder videoen seg overhodet ikke til innholdet i visa eller til 
kjededanstradisjonen den kommer fra, men legger vekt på Týrs 
dobbelte tilhørighet i metal-rocken og i det færøyske landskapet. 
Vi ser det samme som i Eivör Pálsdóttirs versjon: Det er ikke 
innholdet i visa som gjør den identitetsbærende for de færøyske 
artistene, men funksjonen den har som del av det tradisjonelle 
sangrepertoaret.

Slik bygger de en moderne nasjonal identitet: av kanonisert 
folkekultur blandet med et globalt gjenkjennelig musikalsk ut-
trykk. Røttene artisten har på sitt eget sted og i sitt eget språk 
og sin egenkultur finner klangbunn i det som ikke bare er en 
færøysk, men nordisk musikalsk estetikk. Denne er knyttet til 
ideer om forholdet mellom landskap og nasjonalkarakter. Nordisk 
musikk, enten det er jazz eller metal, blir markedsført som preget 
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av værforhold og villmark. Ideen om «Viking Metal» fra det 
usiviliserte nord som spesielt autentisk, henger tett sammen med 
nasjonalromantiske ideer om klima og landskap som grunnlag for 
utvikling av ikke bare natur, men også kultur. Dette er de samme 
ideene som preget de nasjonalromantikerne som først trykket 
Sinklarvisa til sitt bryst tidlig på 1800-tallet. Sammenstillingen 
mellom vikingestetikk, nordisk landskap og Sinklarvisa forteller 
en historie om et heroisk folkeferd i kontakt med naturen og sitt 
hedenske opphav. Slik kan vi se på Týr som moderne nasjonal-
romantikere og betrakte Edvard Storms skillingsvise i Týrs drakt 
som moderne nasjonalsang.

Arven etter Edvard Storm

Det nasjonale konstitueres på mange nivåer, og ett av nivåene er 
nedenfra – i den jevne befolkning. I dette kapitlet har vi sett at 
den eneste patriotiske sangen som virkelig festet seg i den norske 
befolkningen på begynnelsen av 1800-tallet, var Sinklarvisa av 
Edvard Storm. Hans tekst i kjempevisestil føyet seg inn i en 
tradisjon som var under fornyelse på et tidspunkt da behovet 
for nasjonal heroisme var til stede, men det måtte noe mer til for 
virkelig å nå fram til folket. Storm oppnådde sitt ønske om stor 
spredning ved å velge den mest hensiktsmessige distribusjons-
formen. Sinklarvisa kunne ta rollen som bygger av et forestilt 
fellesskap i den unge nasjonen Norge fordi den ble trykket og 
solgt som skillingstrykk.

Det opplysningsprosjektet som blant andre Storm represen-
terer, er også en del av arven etter skillingsvisene. Som tidlig 
massemedium kunne skillingstrykkene nå fram til befolknings-
grupper som ikke hadde tilgang på andre medier og ny litteratur, 
og Sinklarvisa som skillingsvise hadde dermed muligheten til 
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å forene folket på en måte som andre sanger ikke hadde. Skil-
lingsviseutgivelsene forankret denne visa som folkelig, ikke 
bare her i Norge, men også i Danmark og på Færøyene. Fra skil-
lingstrykkene var veien kort inn i muntlig tradisjon, og slik ble 
denne nydiktede kjempevisa til folkevise. Det vitner de mange 
nedskrevne melodiene og de mange referansene til Sinklarvisa 
i andre sammenhenger om.

Når vi ser på den kulturelle innflytelsen som Sinklarvisa har 
hatt, ser vi at den satte spor i ulike nivåer av diskurser i forskjel-
lige deler av samfunnet, både musikalsk og som tekst. Bruken 
av Sinklarvisas melodi som melodiforslag til mange ulike typer 
viser – både de som forholdt seg tekstlig til Storms opprinnelige 
tekst, og de som forholdt seg til Sinklarvisa som kjent og kjær 
folke vise – befestet visas posisjon i publikums bevissthet. Sam-
tidig festet teksten seg som felles referanse for et publikum på 
tvers av geografisk og sosioøkonomisk tilhørighet, og den kunne 
brukes til å påkalle norsk nasjonalfølelse i alle slags sammenhen-
ger, ikke bare på 1800-tallet, men også under, og en god stund 
etter, andre verdenskrig.

På 1900-tallet var Sinklarvisa kanonisert som folkevise. Slik 
kunne den tas i bruk i skolen og i historiebøkene som en del av 
den identitetsskapende fortellingen om heroisk norskhet. Den 
hørte dermed til de delene av kulturarven som kunne tas tilbake 
og hentes fram igjen av opprørsorienterte musikalske bevegel-
ser som folkrocken. Det samme har skjedd på Færøyene i våre 
dager: Der tilhører Sinklarvisa det nærmest institusjonaliserte 
kjededansrepertoaret. Når den tas i bruk og innhylles i «Vi-
king Metal»-estetikken til bandet Týr, formidler den en ny og 
utfordrende variant av den færøyske identiteten – samtidig som 
den blir en del av et kommersielt produkt som trekker veksler 
på andres oppfatning av Færøyene som sted og færinger som 
folkegruppe for å tiltrekke seg sitt publikum.
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Jeg kalte Sinklarvisa for Norges første egentlige nasjonalsang 
på grunn av måten denne visa skapte et forestilt fellesskap på i den 
unge nasjonen Norge. På Færøyene spiller den også en rolle som 
en av de nasjonale sangene. Med det in mente kan vi reflektere 
over at de nasjonene som har denne sangen som en del av sin 
kulturarv – Norge, Færøyene og Danmark – på Edvard Storms 
tid var ett og samme rike. Med Andersons begrep om enstem-
mighet kan vi si at det er det gamle tvillingriket Danmark-Norge 
som klinger sammen med vår tids versjoner av, og referanser til, 
Sinklarvisa. Det fellesskapet som ble dannet av Sinklarvisa den 
gangen i det gamle riket, var forankret i en felles muntlig sang-
tradisjon. Sinklarvisa glorifiserer gudbrandsdølers møte med en 
dårlig utstyrt hær av uerfarne skotske leiesoldater, men denne visa 
levde hos, ble brukt av og representerte store menneskemengder 
fordi den gjorde det med et språk og en klang som tilhørte det 
folket som brukte den.
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